
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนเลกิอาคารชุด (กรณียงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนนติบิคุคลอาคาร

ชุด) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีที�ยังไมไ่ดจ้ดทะเบยีนนติบิคุคลอาคารชุดผูข้อจดทะเบยีนอาคารชดุหรอืผูร้ับโอนกรรมสทิธิ�หอ้งชดุทั �งหมดในอาคารชดุ

ประสงคข์อจดทะเบยีนเลกิอาคารชดุตามนัยมาตรา 51(1)แหง่พระราชบัญญัตอิาคารชดุพ.ศ. 2522ใหย้ื�นคําขอตอ่พนักงาน

เจา้หนา้ที�ตามแบบที�รัฐมนตรปีระกาศกาํหนด (อ.ช.19) พรอ้มดว้ยหนังสอืสาํคัญการจดทะเบยีนอาคารชดุและหนังสอืกรรมสทิธิ

หอ้งชดุทั �งหมดในอาคารชดุนั�นตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ที�อาคารชดุนั �นตั �งอยู่ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :3 วันทําการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอชําระคา่คําขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

20 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
-พจิารณาหนังสอืกรรมสทิธิ�ในหอ้งชดุที�ผูย้ื�นคําขอไดย้ื�นมาครบ
ตามจํานวนหอ้งชุดในอาคารชดุนั�นหรอืไม่รวมทั�งตรวจสอบ
หนังสอืสาํคัญการจดทะเบยีนอาคารชดุวา่ถกูตอ้งตรงกันหรอืไม ่
- เจา้หนา้ที�จัดทําเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนเลกิ
อาคารชุด 
- แจง้ใหผู้ย้ื�นคําขอมาชําระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- ชําระคา่ธรรมเนียม 
- พนักงานเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนเลกิอาคารชดุ 
-แจกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืสําคญัการจดทะเบยีนอาคารชุด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

หนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุดท ั�งหมดในอาคารชุด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

3) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้นพรอ้ม
สําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถูกตอ้ง (อยา่งละ 1 ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ- เอกสารฉบบัจรงิไวแ้สดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที� 
- ถา้ไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสาํเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน,ทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรองสาํเนาความถกูตอ้งบัตรประจําตวั
ประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 

4) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - ขอ้บงัคบัของ
นติบิคุคล - หนงัสอืบรคิณหแ์ละวตัถุประสงค ์- บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณี
บรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั - แบบรบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�ง
หา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่นจํากดัหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีน
แลว้ - บตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจ
ทําการแทนนติบิคุคล - ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทํา
การแทนนติบิคุคล - รายงานการประชุมนติบิุคคลพรอ้มสําเนาที�มกีารลง
นามรบัรองความถูกตอ้ง (อยา่งละ 1 ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสาํเนาความถูกตอ้งบตัรประจําตวั
ประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (เรื�องละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่จดทะเบยีนเลกิอาคารชุด 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 
 

3) คา่พยาน 
(หมายเหต:ุ (คนละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 24141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กรงุเทพมหานคร 10210 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


